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Abstract: 
        
                   The study deals with the 
U-S - Israeli relations. the goal of it 
is to determine the nature of  these 
relations and the importance of the 
two countries represent for each 
other. 
       The long process of the 
american-Israeli relations proved its 
strength during all the challenge, 
that faced  them especially after the 
cold war . The developments after 
the U-S war against terrorism have 
demonstrated that the relations of 
the two countries are very deep and 
can not compare with any other 
relations each  side can  have with 
any other ally throughout the  worl  
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